
UCHWALA NRV/37/15 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kowiesy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 
659, poz. 805, poz. 822 i poz. 906) w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 
XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku 
Nr 229 poz. 2072) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kowiesy, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/17 położona w 
obrębie ewidencyjnym Lisna, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LDlR/ 00036281/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 2/2, nr 3, nr 4/1 i nr 4/2 w obrębie 
ewidencyjnym Lisna. 

2. Służebność gruntowa polega na prawie przejazdu 
szerokości 4,50 m o długości ok. 368 m. 

przechodu przez działkę nr 2/17 pasem o 

3. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny w postaci mapy ewidencyjnej w skali 1 :2000, 
na której oznaczono przebieg służebności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr V/37/15 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 25 lutego 2015 roku 
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